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El funcionament de la vida municipal d'una vila com 
Banyoles és interessant per a la histbria de les institu- 
cions. Els procediments de designació dels jurats i conse- 
llers de les viles catalanes variaren en moments diversos i 
sense seguir una norma única, encara que les tendencies 
evolutives fossin convergents1. Per aixb, i tenint en comp- 
te que els sistemes de designació prescrits per les cartes 
municipals no sempre eren observats amb rigor, hem cre- 
gut oportú comprovar com es procedia de fet a Banyoles 
a la primera meitat del s. xvl. 

Més enlla del funcionament de les institucions cal en- 
devinar la vida de les societats. A través del regim munici- 
pal la vila expressava els seus interessos i les seves ten- 
sions. Seria oportú determinar de quina manera les clas- 
ses socials influien el funcionament de les eleccions muni- 
cipals. Dissortadament, la manca de detalls sobre les pro- 
fessions exercides pels munícips banyolins no permet una 
resposta gaire precisa a aquesta mena de qüestions. 

Alsius va dedicar algunes planes al regim municipal de 
la vila del llac2. Nosaltres hem cregut oportú confrontar la 
teoria amb la practica. Vam comencar transcrivint any per 
any les llistes de tots els consells municipals de Banyoles, 
de 1500 a 1 5503. La fatiga no ha estat vana. Mentre re- 
petíem els noms ens anavem adonant de reiteracions sig- 
nificatives. Així s'anava definint a110 que podríem anome- 
nar I'oligarquia municipal de la vila. 

FORMACIO DE LES LLISTES DE BRACOS 
DEL CONSELL GENERAL 

La normativa que regia el funcionament del Consell 
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Madrid, C.S.I.C., 1969. J. M.= FONT RIUS, GBnesis y manifestaciones inicia- 
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2 P. ALS l US i TOR RENT, Ensaig historic sobre la vila de Banyolas. Ba- 
nyoles, 1897. 

3 Arxiu Histbric de Banyoles, lligall AC-2. (Aquest lligall esta enqua- 
dernat, i la mataria que tracta és sobre les eleccions municipals, franqui- 
cies i actes dels jurats; si bé el document que consta de 31 8 folis nume- 
rats. pot semblar que t é  un cert ordre cronol8gic, no és així.) Aquest lligall 
és el llibre del comú de la vila del que parla E. G. HURTEBISE en la Revista 
de la Asociación Artisrico-Arqueológica, IV, en el treball Apuntes para la his- 
toria de Bañolas, Anys 1903-1 905, i ell donava ja per perdut. 

General provenia basicament de privilegis del rei Pere IV 
dels anys 1358 i 1 3704. Aquestes disposicions tenien 
com a finalitat principal evitar les assemblees tumultua- 
ries de tota la vila, que s'havien manifestat ocasió de dis- 
turbis, i també havien demostrat la seva inoperancia en 
ordre a dur a la practica els acords adoptats. 

A la primera meitat del s. xv l ,  el dia de sant Esteve o 
I'endema, els quatre jurats de la vila i els deu consellers, o 
membres del ((Consell Stret)), que durant I'any que acaba- 
va havien tingut la responsabilitat del govern municipal, es 
reunien per a formar tres llistes de quinze noms cada una, 
anomenades ((brac major)), ctbrac mitja)) i ctbrac menor)). 
Aquestes llistes havien constat durant el s. x ~ v  de 
2 5  noms cada una; amb llicencia de I'abat es redui'ren a 
quinze en un moment que per ara no podem determinar. 

El motiu de la reducció podem sospitar que fos el ma- 
teix que a ~ i r o n a ~ ;  excloure les persones que no es desit- 
java que intervinguessin al regim municipal. L'interes 
d'una tria d'aquesta mena devia provenir en tot cas més 
dels jurats que no de I'abat; la llicencia es demanava cada 
any, i si no era concedida es tornava a la llista d'amplitud 
originaria, com s'escaigué el 15  1 1. 

De la transcripció i comparació de llistes en resulta 
que els bracos tenien una 'notable diferencia -d'altra ban- 
da ja presumible a priori- quant al nombre de noms 
presents a les llistes. En nombres absoluts, el brac major, 
de 1500 a 1550, juga amb 98 noms; el mitja n'inscrigué 
durant els 5 0  anys referits 157, i el menor, 184. Si cada 
any s'elegien 15  persones, el promig de vegades que 
cada un dels noms es troba a les llistes fou de 7'5 pel 
brac major, 4'8 pel mitja i 4'1 pel menor. 

El significat d'aquestes xifres no és unívoc. Per una 
banda, pot indicar que les persones del brac major tenien 
una carrera política de major continuitat. Per altra, els al- 
tres dos bracos escollien els noms d'un contingent molt 
més gran de vilatans, i no es concentraven, dintre d'a- 
quest contingent, en una Brea predeterminada. Pel demés, 
els quatre primers noms de la llista del brac major eren 

4 DOS documents de Pere IV. a) De Girona 15 magi 1358. A.C.A. 
Reg. 900, fol 178. Segons L. G. CONSTANS. Diplomatari de Banyoles, vol 
I1 (treball in&dit), pzigs. 180-1 82, doc. 725. b) De Barcelona, 17 de sep- 
fembre de 1370. A.C.A. Reg. 91 9 fol 169-1 70v Segons L. G. CONS- 
TANS, Diplomataride Banyoles, vol11 ..., pags. 239-242, doc. 796. 

5 SOBREQUES. Societat i estructura ..., citat, p8gs. 8 1-82. 



quasi sempre els dels jurats sortints; aixo afavoria la major 
repetició de noms a aquest brac. 

Cal notar, encara, que es produia un cert pas de gent 
d'un brac a I'altre. El total de casos en que hem constatat 
aquest moviment -quasi sempre per a millorar- es de 98  
dintre el període estudiat. Fins hi han casos excepcionals, 
de persones que passen per salt des de la ma menor a la 
major. Aquests, perb, no es deuen a enriquiment personal, 
sino a una norma observada a Banyoles, d'acord amb la 
qual tots els jurats, encara que procedissin de la ma me- 
nor, I'any que deixaven el carrec quedaven matriculats a 
la llista del brac major. 

CONSELL 
CONSELL 

GENERAL l 
ESTRET 

Les llistes elaborades comprenien un total de 45 per- 
sones. Hom les redui'a a 3 0  noms, traient-ne a sort cinc 
de cada brac. El sistema emprat era el dels ctredolins)). Es 
deia que els qui eren mantinguts a les llistes eren ((eixits 
plens ab redolí)), mentre que els exclosos ((sortien buids)); 
de fet els noms d'aquests darrers apareixen a les llistes 
precedits d'una b. 

El consell dels trenta existia des de les disposiciones 
reials que hem recordat més amunt; el nom, per6, de Con- 
sell General no sabem que se'ls apliqués abans del 
141 66. Al principi de la seva existencia havia tingut com- 
petencies ordinaries, succeint a les assemblees de tota la 
vila; a I'epoca que ens referim no consta que es reunís 
durant I'any. Sembla que nomes el primer dia de gener 
confirmava la designació de jurats i de consellers que des- 
criurem tot seguit. 

Les seves competencies semblen haver passat al Con- 
sell Estret, la institució que garantia la continuitat de la 
gestió municipal. Els deu membres d'aquest consell eren; 
a) els quatre jurats de I'any anterior; b) uns consellers, 
normalment tres, de I'any anterior; c )  alguns consellers, 
també en promig de tres, elegits de nou, i no necessaria- 

ment dintre les llistes dels trenta que ja coneixem. Caldra 
precisar en ulteriors investigacioris el paper del Consell 
Estret; fins ara hem pogut comprovar que els jurats hi re- 
corrien el mínim possible de vegades i per assumptes de 
remarcable gravetat. 

L'ELECCIO DE JURATS I CONSELLERS 

El dia primer de gener es tornaven a sotmetre a la sort 
les llistes del Consell General. Dels deu membres de cada 
brac n'havien de sortir tres. Així s'obtenia un total de nou 
electors, que serien els que veritablement designarien I'e- 
quip municipal de I'any. 

Mentre els restants membrt !~  del Consell General 
quedaven a les portes de la sala abacial, els nou, en pre- 
sencia de I'abat o del vicari o d e  lloctinent o procurador 
de I'abat, establien la llista defintiva dels quatre jurats i 
dels deu consellers, per un procediment que ignorem. 

Elegibles per a aquests carrecs eren no sols els mem- 
bres del Consell General, sino tots els banyolins. Algunes 
vegades foren designats jurats i consellers persones que 
no eren a les llistes laboriosament seleccionades. Aixo es 
produeix, per donar una xifra de referencia, cinc vegades 
els deu primers anys del segle. Alquest fet divergeix d'allo 
que assenyala Sobreques per Girona, i per aixo hem cre- 
gut convenient de subratllar-ho7. 

Com pot comprovar-se al quadre que presentem en 
apendix, els jurats i consellers de la vila formaven un grup 
relativament ampli. Sobre una població de 1.750 perso- 
nes8, que suposa 380  families aproximadament, el grup 
dirigent inclou en els cinquanta anys estudiats 1 16  per- 
sones que pertanyen a 7 5  famílies. El percentatge de 
famílies banyolines que en aquest període prengueren 
part al regiment de la cosa pública fou aproximadament 
del 2 0  %. Aixo ens portaria a refusar la sospita que ex- 
pressavern al comencament d'una oligarquia municipal. 
Amb tot, aquesta sospita no és ben mancada de fo- 
nament. 

Tenia forca importancia I'ordre que hom ocupava din- 
tre el grup dels jurats. El nom decissiu era el del primer ju- 
rat. Era normal que la carrera política comences per una 
elecció com a quart jurat, o, si es tractava de persones ja 
destacades, com a tercer o segon jurat. Les reeleccions 
successives, quan es produien, no podien suposar mai una 
perdua de categoria. Sempre s'ocuparia igual lloc o millor, 
fins a arribar al de jurat en cap. 

El quadre posa també de manifest que per a una ree- 
lecció com a jurat calia esperar nomes dos anys, mentre 
que la carta municipal de I'abat Vallespirans (1303) dis- 
posava nomes un any d'espera. 

Els jurats eren quasi sempire de la ma major; són 
comptadíssims, en canvi, els que procedien del brac 
menor. Sembla haver-se fet :sempre un repartiment 
raonable dels carrecs; mai es trobaren junts dos notaris 
o persones amb títol universitari entre els jurats. Podien 
trobar-s'hi simultaniament dugues persones d'igual 
cognom, possiblement familiar:;, pero no més. Mai fo- 
ren reelegits en bloc quatre jurats; en tot  cas, tres o 
dos, i una reelecció d'aquesta mena suposava que 
aquest ((equip)) de tres o dos no tornaria a apareixer en- 
tre el jurats. 

7 SOBREQUES. Societariestructura. ., citat, pbgs. 80-81 
8 G. CONSTANTS, Bafiolas, Banyoles. 1951, pag. 1 13. 6 ALSIUS Ensaig., citat, pBg. 247 



El recompte de les reeleccions de jurats ens dóna un 
maxim de set (Miquel Cornella, 1509-1 533). No són pocs 
els personatges que obtingueren fins a sis reeleccions; 
Francesc Massaguer, mercader (1 53  1-1 5491, que fou 
conseller en cap cinc vegades; Nicolau Noguer (1  521- 
1535)  i Antoni Puigsec (1  529-1 546). 

Com Massaguer, també Noguer fou forca vegades ju- 
rat en cap; a continuació d'ells els que ocuparen més ve- 
gades el carrec foren Jaume Ros i Esteve Pujada. 

Els celebres Perpinya, que tant havien destacat a la 
vila els segles XIII-x~v, només figuren al govern municipal a 
I'inici del nostre període. D'entre els altres personatges 
ens sembla oportú de subratllar la carrera de Francesc 

Pou, que la inicia amb una elecció com a segon jurat, des- 
prés d'haver estat jurat en cap, desempenya durant un 
temps el carrec, sens dubte ben rellevant de notari de 
I'abat. 

En conclusió, els carrecs municipals restaven oberts 
als banyolins, pero, a mesura que augmentava el seu po- 
der de decisió, anaven quedant reservats a un grup mes 
redui't de persones. El 1574  comencava la insaculació, és 
a dir, molt més tard que a Barcelona (1498) i a Girona 
(1 458).  El nou sistema, recorreguent a la sort, semblava 
que havia d'afavorir la rotació de noms dintre dels carrecs 
municipals. De fet, no fou així. Sera tasca d'un altre dia 
explicar-ho. 

Francesc Almel l  
Rafael Ararols 
Anton Argelaguer 
Sebastla Ballo 
Benet Banyoles 
Benet Basseda 
Mlquel Batlle 

Joan Bofll l 
Anton Boras 
Joan Brugada 
Gabriel Busquets 
Bernat Carbonell 
Jaume Carreras 
Miquel Casadevall 
Casamltjana 
Guillem Casselles 
Miquel Clara 
Nicolau Clara 
Pere Conlll 
Anton Cornella 
Miguel Cornella 

Gaspar Costa 
Pere Dalmau 
Gaspar Daraya 
Joan Dolsa 
Maria Faras 
Pere Faras 
Pere Ferrando 
Bernat Ferrer 
Joan Ferrer 
Pere Ferrer 
Salvador Ferrer 
Joan Frou 
Damia Gal i  
Joan Gal i  
Amer  Garau (Mergar 
Joan Genoer 
Pere Genoer 
Francesc GII 
Jaume GII 
Jeroni Glrcós 
Vlcenc Glrcós 
Joan Gostar 
Joan Gual 
MartiriA Lapart 



Lluís Mallorquí 
Jeroni Masó 
Llorens Masó 
Esteve Massaguer 
Francesc Massagu 
Pere Massaguer 
A n t ~ c  Mates 
Mateu Mates 
Jaume Mayoles 
Antoni Milas 
Esteve Milas 
Joan Milas 
Pere Milas 
Joan M l r  
Pere Mir  
Anton Noguer 
Bartomeu Noguer 
N~colau Noguer 
Rafael Noguer 
Salvador Ort , 

Anton Parer 
Pere Parer 
Pere Pau 
Miquel Pereseca 
Andreu Perplnya 
Jaume Perpinya 
Joan Pla 
Feliu Porxes 
Francesc Porxes 
Francesc Pou 
Andreu Prat 
Joan Prat 
Miquel Prat 
Amador Puig 
Antoni Puigsec 
Bernat Puigsec 
Benet Puigsec 
Esteve Pujada 
Jaume Pujada 
Joan Pujol 
Gaspar Rabassa 
Francesc Ricard 
Garau Riera 
Pere Riera 
Miquel Rodon 

Amer Ros 
Anton Ros 
Baldiri Ros 
Jaume Ros 
Joan Ros 
Rafael Ros 
Esteve Rovira 
Joan Rovira 
Pere Rovira 
Joan Sabater 
Amer Salo 
Carles Salo 
Miquel Salo 
Anton Sans 
Jaume Serra 
Miquel Serra 
Benet Tassi 
M~quel  Terrades 
Tomas Te~xidor 
Joan Torner 
Pere Tortella 
Joan Uguet 
Bartomeu Villarrodona 
Joan Vilalba 
Damia Vilar. 


